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      İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 Sağlık sektörü başta olmak üzere birçok sektörün yaşadığı sorunlar mevcut 

malzemelerin istenilen fonksiyonel özellikleri sağlamaması, malzeme ve ekipman 

üretiminin zor ve maliyetlerinin yüksek olması, kullanılan ekipmanların elektrik ihtiyacı 

sebebiyle bir yerden bir yere taşınamaması ve arazide kullanımının mümkün olmayışı, 

kullanılan ekipmanların ve teknolojilerin yetersiz olması gibi çeşitli nedenlerden dolayı yeni 

malzeme ve üretim yöntemi arayışları devam etmektedir. Bu projede; farklı birçok sektörde 

amaca yönelik fonksiyonel özellikte malzeme üretimine imkan sunan taşınabilir yerli üretim 

yara iyileştirici ve doku onarıcı portabl allspinning ve biyobaskı kalemi üretimi 

gerçekleştirilmektedir. Söz konusu proje ile üretilecek biyolojik materyaller doku ve organ 

kayıplarını onarırken ayrıca ihtiyaca göre farklı birçok sektörde kullanım imkanı 

sunmaktadır. Projemiz kapsamında yenilikçi ürünlerin yanı sıra ARGE kültürünün 

oluşturulması, nanoteknolojik çözüm imkanlarının tanınması, üniversite-sanayi 

işbirliklerinin artırılması, doğal kaynak ve çevresel atıkların kullanılması ile atıkların 

faydalı bir ürün hale getirilmesi, hem akademik hem de ticari faaliyetteki yenilikçi 

çalışmalara hizmet edebilecektir. Ayrıca tüm toplumun kullanabileceği ve kendi özel 

karışımlarını kullanmalarının yanı sıra bitkisel içerikler, doğal kaynaklar, polimerler aynı 

zamanda ilaç yükleme imkanıda sağlanmaktadır. Böylece fonksiyonel özellikleri barındıran 

nanolif sarmallarından meydana gelen membran üretimleri sağlanmaktadır. 

 

2. Problem/Sorun: 

Projemizin yapılmasını gerekli kılan sorunlar aşağıda belirtildiği gibidir; 

 

- dokunun tasarım hataları, 

- doku onarıcı malzeme eksikliği, 

- yüksek maliyet ve ekipman ihtiyacı, 

- direkt doku üzerinde kullanım imkanının oluşturulamaması, 

- ameliyatlarda etkili kullanımının olamaması, 

- estetik cerrahiye uygun olmaması, 

- hızlı yara iyileştirici malzeme eksikliği, 

- etkili ve hızlı kullanım yoksunluğu, 

- farklı birçok sektöre hizmet edememesi, 

- elektrik ihtiyacı sebebiyle kullanılan cihazların bir yerden bir yere rahat 

taşınamaması ve uygulanma alanının daralması, 

- Ar-Ge kültürünün birçok sektörde oluşmaması, 

- akademik ve ticari çalışmalarının yetersiz kalması 

- günümüzde yaraların iyileşmesi için ideal malzemeler solüsyon ve sprey halinde 

bulunmakta 

- yaralı bölgenin engebeli olması sebebiyle malzeme kayıpları ortaya çıkmakta 
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Projemizin yanı sıra çeşitli çözümler günümüzde bulunmaktadır. Elektrik ihtiyacı 

sebebiyle sabit cihazlar olabildiğinden ameliyat sırasında efektif kullanım imkanı 

sunmamaktadır. Yurtiçi pazarında üretici kuruluşların bulunmaması ve bununla birlikte 

yurtdışı üretici firmalarının cihaz satış bedellerini yüksek tutması, bakım-onarım ve servis 

imkanının yetersiz kalması gibi durumlar söz konusu olmaktadır. Ayrıca mevcut üretim 

sistemlerinde elektrospinning ve biyoyazıcı ayrı ayrı cihazlar olarak bulunmaktadır. 

Günümüzde iki farklı cihaz biraraya getirilmiş modelleri de bulunuyor olsa da hem ağır hem 

de elektrik ihtiyacı sebebiyle bir yerden bir yere etkin bir kullanım imkanı sunmamaktadır. 

Mevcut üretim sistemleri olan; elektrospinning ve biyoyazıcı cihazlarının laboratuvar ve 

taşınabilir tip görünümleri Şekil 2.1 ve hasar görmüş doku ve biyoyazıcı ile basılmış yanlış 

tasarlanmış doku materyali numune görseli Şekil 2.2’de gösterilmektedir. 

 

  

(a)                                         (b) 

 

(c)                                     (d) 

Şekil 2.1 Mevcut üretim sistemleri olan; (a) laboratuvar ve (b) taşınabilir 

elektrospinning cihazı, (c) laboratuvar ve (d) taşınabilir biyoyazıcı görünümleri 

 

 
(a)                                         (b) 

Şekil 2.2 (a) Hasar görmüş doku ve (b) biyoyazıcı ile basılmış yanlış tasarlanmış doku 

materyali numune görseli 
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3. Çözüm  

Problemlere çözüm önerisi olarak ekibimizin gerçekleştirdiği “YERLİ ve MİLLİ” 

üretim olan yara iyileştirici ve doku onarıcı portabl allspinning ve biyobaskı kalemi üretimi 

sağlanarak,  farklı birçok sektörün ihtiyacı olan yenilikçi malzemeler üretilecek ve tüm 

toplumun rahat bir kullanım imkanına kavuşması sağlanacaktır. Cihazların elektrik 

sistemine ihtiyaç duymadan taşınabilir olması, yurtiçi pazarının oluşturulması ve yerli 

üreticilerin ortaya çıkması, bakım-onarım ve servis hizmetinin profesyonel bir şekilde 

sürdürülmesi, nanoteknoloji kültürünün tüm sektörlere olan katkısının eğitim, danışmanlık, 

proje faaliyetleri gibi çeşitli stratejiler ile topluma aşılanması gerekmektedir. 

 

Proje fikrimiz ile toplumsal olarak çözülen problemler; elektrik ihtiyacı sorunlarına 

gerek kalmama, cihazların taşınabilir olarak uygun maliyet ve kolay üretilebilir olması, 

cihaz ile fonksiyonel malzemeler üretilerek sağlık sektörü başta olmak diğer tüm sektörlerin 

ihtiyacı olan yenilikçi malzeme ihtiyaçlarını belirli bir düzeyde karşılayabilme sağlanmıştır.  

 

Yara dokusu, yerli üretim yara iyileştirici ve doku onarıcı portabl allspinning ve 

biyobaskı kalemi, üretilmiş membran ve membran nanolif görüntüsü Şekil 3.1’de 

gösterilmektedir. 

 

 
                                      (a)                                                     (b) 

  

                                      (c)                                                      (d) 

Şekil 3.1 (a) Yara dokusu, (b) Yerli üretim yara iyileştirici ve doku onarıcı portabl 

allspinning ve biyobaskı kalemi, (c)  üretilmiş membran ve (d) membran nanolif 

görüntüsü  
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4. Yöntem 

Proje fikri yerli üretim yara iyileştirici ve doku onarıcı portabl allspinning ve biyobaskı 

kalemi üretimimiz için nanoteknolojik elektrospinning ve biyoyazıcı teknolojisinde yer alan 

ekipmanlar ve aparatlar incelenmiştir. Nanoteknoloji ve biyoteknoloji sistemleri 

doğrultusunda çeşitli sektörlerde oluşan problemlere çözüm arayışında bulunulmuştur. İşte 

bu amaçla taşınabilir bir cihaz üretilmiştir. Yerli üretim yara iyileştirici ve doku onarıcı 

portabl allspinning ve biyobaskı kalemi üretimi öncesi SOLIDWORKS katı modelleme 

programında 3 boyutlu görünümü çıkartılarak uygun dizayn için gereken hassas çalışma 

ekibimizce sürdürüldükten sonra cihazımızın üretimi için gerekli malzemeler sektördeki 

anlaşmalı kuruluşlardan temin edilmiştir. Taşınabilir cihaz aşağıdaki kısımları; 

 

• ayarlanabilir nozul aparatları, 

• değiştirilebilir tekli veya çoklu besleme haznesi, 

• şarj edilebilir veya pilli sistem, 

• gerilim yükseltici, 

• UV beslemesi, 

• odaklayıcı lazer, 

• ayarlanabilir ışık sistemi, 

• biyofabrikasyonal dizayn 

 

  içermektedir. 

 

Zaman ve mekan farketmeksizin, fonksiyonel malzeme üretimine yönelik, elektrik 

ihtiyacına gerek kalmadan istenilen bölgeye göre odaklanabilme imkanı sunabilmesi için 

tüm aparatlar taşınabilir cihaz bünyesinde yer almaktadır. İstenildiği taktirde biyoyazıcı ve 

elektrospinning işlemi görebildiğinden fonksiyonel kullanım imkanı sunmaktadır. Yerli 

üretim yara iyileştirici ve doku onarıcı portabl allspinning ve biyobaskı kalemimiz ile 

üretilecek fonksiyonel malzemeler taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile analiz edilerek 

morfolojik görüntüleri incelenebilecektir. Yerli üretim yara iyileştirici ve doku onarıcı 

portabl allspinning ve biyobaskı kalemimiz ile kaplanmış el yüzeyi ve üretilmiş nanolif 

görüntüsü Şekil 4.1’de gösterilmektedir.  

 

 
(a)                                                          (b) 

Şekil 4.1 Yerli üretim yara iyileştirici ve doku onarıcı portabl allspinning ve biyobaskı 

kalemimiz ile kaplanmış el yüzeyi ve üretilmiş nanolif görüntüsü 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yerli üretim yara iyileştirici ve doku onarıcı portabl allspinning ve biyobaskı 

kalemimizin hem cihaz yapısı hem de cihaz ile üretebilecek ürünlere yönelik getirdiği 

yenilikler;  

 

• elektrik ihtiyacına gerek olmaması böylelikle istenilen zaman ve mekanda 

kullanılma imkanı, 

• rahat taşınabilir formda hafif ve dayanıklı bir yapıya sahip olması, 

• elektrospinning ve biyoyazıcı gibi iki ayrı cihaz yerine tek bir cihaz olması ve iki 

cihazın sağlayamadığı malzeme üretimlerini gerçekleştirmesi,  

• nefes alabilen örtü yapısı, 

• doku onarımını hızlandıran, 

• amaca yönelik fonksiyonel kullanım olanağı oluşturan, 

• vücuda biyolojik olarak uyumlu,  

• biyolojik olarak doğada bozunabilen materyaller üretilme imkanı, 

• doğal ve modern bir teknoloji içermesi, 

• cihaz ile düzgün bir membran üretiminin sağlanması,  

• kullanılan malzemelerin zararlı kimyasallar içermemesi, 

• cihazın ve üretilen malzemelerin uygun maliyet, üretim kolaylığına sahip olması, 

• cihaz ile üretilecek membranlara ilaç yüklenebilme imkanı  

 

sağlanmaktadır.   

 

Piyasada yer alan benzer ürünlerden ayıran en önemli farklar hafifliği ve elektriğe 

ihtiyaç olmamasıdır. Mevcut sistemlere nazaran uygun maliyet ve üretim kolaylığı elde 

edilmiştir. Elektrospinning ve biyoyazıcı işlevleri bakımından birbirlerinden ayrı sistem 

olmasına karşın projemiz ile elektrospinning ve biyoyazıcı sistemlerinin kombinasyonu 

olan katma değerli yenilikçi ürünlerin üretilmesine imkan sağlanacaktır.  Projemizin özgün 

yönleri bakımından yenilikçi malzeme ürün gamımızın geniş olması ve özgün 

malzemelerimizin taşınabilir cihaz içerisinde kullanımı sağlanmıştır. Potansiyel kullanıcılar 

kendi hazırladıkları solüsyonları, katkı maddelerini hazırlayarak amaca yönelik malzeme 

üretimleri sağlanabilecektir. Elektrospinning ve biyoyazıcı sistemlerinde üretilebilen 

malzeme seçimi problemleri olarak karşımıza çıkmıştır. Bu bilgiler ışığında cihazımız 

tasarlanıp üretilmiştir.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Proje fikri ürünümüz için önce hakların korunması gerekmektedir. İşte bu amaçla 

TÜRK PATENT KURUMU’na patent başvurusu yapılarak, 2020-GE-87155 evrak 

numarası alınmıştır. Patent başvurusu yapılan ürünümüz için devletimizin sunmuş olduğu 

hibe desteklerinden yararlanma, iş fikri ürünümüze yatırımcı bulma şeklinde ekonomik 

destek alındıktan sonra hayata geçirilecektir. Ekibimizin nanoteknoloji üzerine yapmış 

olduğu yerli üretim elektrospinning cihazının laboratuvar serisi Kocaeli Üniversitesi 
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Kocaeli Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimya Teknolojileri Bölüm Laboratuvarında 

akademik çalışmalar için aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Şimdi ise elektrospinning 

teknolojisindeki laboratuvar serisi yerine güvenilir, az maliyetli ve kolay üretim imkanı 

sunan taşınabilir bir cihaz üretilmiştir. Ayrıca sistemimiz canlı doku basımınıda imkan 

sunabileceğinden biyoyazıcı olarak da kullanılabileceğinden fonksiyonel malzemeler elde 

edilebilmektedir. Mevcut şartlar altında ticari bir ürüne yönelik fonksiyonel özellikli 

malzemelerin elde edilebilmesini sağladığı için sağlık sektörü başta olmak üzere tekstil, 

gıda, tarım, filtrasyon, savunma gibi sektörlerde nanoteknolojinin verdiği avantajlar ile 

geniş bir pazar hacmi ortaya çıkaracaktır. Cihaz maliyetlerinin belirli bir fiyatta olması 

sağlanarak, tüm toplumun alım gücü hacminin artırılarak yenilikçi ürünlerin gelişimine 

olanak sağlanacaktır. Söz konusu cihazımız için sertifikasyon, standartlara uygun üretim, 

marka tescili gibi işlemlerinin yanı sıra akredite laboratuvarlarda çeşitli testler 

gerçekleştirilerek cihaz ile üretilen malzemelerin uygunluğu belirlenecektir. Bu sayede 

yurtiçi piyasasında öncü bir konumda olurken, yurtdışı piyasasınada açılma imkanımız 

doğacaktır. Ekibimizin üretmiş olduğu yerli elektrospinning cihaz görüntüsü Şekil 6.1’de 

yer almaktadır. 

 

 
Şekil 6.1 Ekibimizin üretmiş olduğu yerli elektrospinning cihaz görüntüsü 

 

7. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemiz kapsamındaki yara iyileştirici ve doku onarıcı portabl allspinning ve 

biyobaskı kalemi ürünümüz üniversiteler, firmalar, hastaneler, ARGE merkezleri, serbest 

girişimciler için öncelikli potansiyel kullanıcılar olabilirken, tüm toplumun kullanabileceği 

katma değerli bir üründür. Ürünümüz ile sağlık sektörü başta olmak üzere tekstil, gıda, 

tarım, savunma, filtrasyon uygulamalarına yönelik fonksiyonel malzeme üretimleri 

sağlanabilmektedir. 

 

Ameliyathanelerde doku onarıcı ve yara iyileştirici ekipmanların bir yerden bir yere 

rahat bir şekilde getirilememesi, elektrik ihtiyacının ortaya çıkması ve etkili kullanım 

sorunlarının meydana gelmesi, hastanın zedelenmiş veya hasar görmüş dokusunda tasarım 

hatalarının meydana gelmesi, böylelikle zaman ve maliyet problemlerini ortaya 

çıkarabilmekteydi. Sağlık sektörü çalışanları başta olmak üzere tekstil, gıda, tarım, 
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filtrasyon, savunma gibi sektörler ve tüm topluma uygulanabilecek rahat kullanım imkanı 

sunan çok amaçlı taşınabilir cihazdır. 

 

8. Proje Ekibi 

   Takım Lideri: Erdi BULUŞ 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Erdi BULUŞ 

Nanoteknoloji 

Uzmanı-Proje Lideri 

olarak görev 

alacaktır 

Kocaeli 

Üniversitesi Fen 

Bilimleri 

Enstitüsü 

Polimer Bilimi 

ve Teknolojisi 

Yüksek Lisans 

Programı-

Öğrenimi devam 

ediyor 

Nanoteknoloji, 

biyoteknoloji 

elektrospinning, 

yara iyileşmesi 

konularında 

uzmanlığı ve 

birçok patent 

başvurusu 

bulunmaktadır. 

Gülseren 

SAKARYA 

BULUŞ 

Nanoteknoloji 

Uzmanı- Proje Ekip 

Üyesi olarak görev 

alacaktır 

Mezun 

Nanoteknoloji, 

biyoteknoloji 

elektrospinning, 

yara iyileşmesi 

konularında 

uzmanlığı ve 

birçok patent 

başvurusu 

bulunmaktadır. 
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